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چکيده
مقدمه
خطا از عوامل مهم تهديدكننده حيات بيماران است .بررسي ميزان و علل خطا نقش مهمي در پيشگ يری از
خطا دارد .اين مطالعه باهدف تعيين ميزان بروز خطاهای پرستاری و تبيگين علگل خطگای پرسگتاری انجگام
گرفت.
روششناسي
اين مطالعه در دو بخش كمي و كيفي صورت گرفته است .مطالعه كمي از نوع توصگيفي تحليلگي (مقطعگي)
است .جهت جمعآوری دادههای مربوط به خطا از چكليست محقگ سگاختهشگده اسگتفاده شگد .دادههگای
بهدستآمده توسط نرمافزار  spssويرايش  22و آمارهای توصيفي و اسگتنبا ي تجزيگهوتحليگل شگد .جهگت
دستيابي به هدف تعيين علل هريك از خطاهای انجامشده از ديد پرستار از رويكرد تحقي كيفگي بگه روش
تحليل محتوا الو و كين از استفاده شد .دادهها به روش مصاحبه نيمه ساختار با پرستاران بخشها انجام شد و
تا اشباع دادهها ادامه يافت .اعتبار و اعتماد دادهها نيز در هر دو روش تحقي كمي و كيفگي كسگ گرديگد.
يافتهها
يافته اين مطالعه نشان داد كه در ول شش سال گذشته (از سال  5931تا  3ماهه اول سال 2111 )5931
خطا در ده بيمارستان خصوصي ثبتشده بود .كمترين ميزان خطای گزارششده مربوط به خطاهای تزريگ
خون و فرآوردههای خوني ( 44خطا )%5/6 ،و بيشترين ميزان خطا مربگوط بگه خطاهگای درمگاني مراقبتگي
( 5811خطا  )%69/18بوده است .نتگايج آزمگون آمگاری مجگذور كگای دو نشگان داد كگه ميگزان خطاهگای
گزارششده در هر سه دسته كلي خطا ،در ول شش سال گذشته افزايشيافته است ( .)P-Value= 0.000در
قسمت كيفي تحليل دادهها منجر به استخراج  111كد اوليه و چهار بقه عوامگل زمينگه¬سگاز مگرتبط بگا
پرستار ،عوامل زمينهساز مرتبط با سازمان ،عوامل زمينهساز مرتبط با محيط كار و عوامل زمينهساز مرتبط با
بيمار شد.
بحث و نتيجهگيري
اين مطالعه نشان داد كه ميزان گزارش دهي و ثبت خطا در بيمارستانهای خصوصي تحت مطالعه در گول
شش سال گذشته افزايش پيداكرده است .عوامل مؤثر بر خطاهگای پرسگتاری بسگيار گسگترده و چنگدعاملي
هست .شناسايي عوامل ايجادكننده خطا اولين قدم در پيش يری از بروز خطا هست .جهگت كگاهش خطگای
پرستاری حتماً بايد مديران پرستاری به عوامل ايجادكننده خطا توجه ويژه داشته باشگند و مداخلگههگايي را
جهت كاهش اين عوامل به اجرا ب ذارند.

با استفاده از نتايج بخش كمي اين مطالعه كه خطاهای مراقبتي درماني را دارای نسبت بيشتری مگي¬دانگد،
حوزه كار و تأثيرگذاری مديريت بيمارستان مشخص مي¬گگردد .از رفگي بگر اسگان نتگايج بخگش كيفگي
مطالعه ،با شناسايي عوامل مرتبط با پرستار ،سازمان ،محيط و بيمار مي¬توان اقدامات آموزشي ،مديريتي را
برای پيش يری و كنترل خطا در بيمارستان راحي نمود.
کليدواژه :ميزان خطا ،علل خطا ،تحقي كيفي ،خطای پرستاری.

